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Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης 

 για  « Επισκευή και Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων » 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας - Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου  λαμβάνοντας υπ’ όψιν :  

1) Το με αρίθμ. πρωτ. 2891/ 24-07-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημοσίους φορείς  
υγείας». 

2) Το με αρίθμ. πρωτ. 3512/ 14-09-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και 
προτύπων». 

3) Το με αρίθμ. πρωτ. 4978/ 15-12-2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Εγκύκλιο 
αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων, όπως αυτή έχει καθορισθεί 
δυνάμει των αποφάσεων της Ολομέλειας  της ΕΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ’ αρίθμ. 65/ 
17.7.2015/21.7.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και την υπ’ αρίθμ. 67/ 
19.11.2015/24.11.2015 συνεδρίαση της (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Η με αρίθμ. πρωτ. 236/19-01-2016 Οδηγία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με «Αιτιολογία 
των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων». 

5) Το με αρίθμ. πρωτ. 4662/14-09-2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) σχετικά με 
«Αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016». 

6) Η αριθμ. πράξη 2η της 09-02-2021  απόφαση του Δ.Σ. Θέμα 23ο για την  έγκριση σκοπιμότητας σχετικά με τη 
διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Επισκευή και Συντήρηση Η/Μ 
Εγκαταστάσεων». 

7) To υπ.αριθμ. 1680/15-02-2021 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από την 
επιτροπή κατάρτισης προδιαγραφών. 

Aνακοινώνει την διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την Επισκευή και 

Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων «CPV: 50710000-5» προκειμένου να καταρτιστούν οι τελικές τεχνικές 

προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

   Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται  για το χρονικό διάστημα  δέκα  (15) ημερολογιακών ημερών από την  

ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοτοπο του ΕΣΗΔΗΣ. 



 

   Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα 

του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (www.hospital-agrinio.gr). 

   Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, 

μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή 

με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.  

   Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη 

αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι 

σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.).  

   Κάθε αποστολή στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα 

γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο 

αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. 

   Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην 

αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.  

   Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση 

στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (www.hospital-agrinio.gr) με τα στοιχεία των 

οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.  

  Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική 

φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

   Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, 

διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία :  

1) Το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών. 

2) Τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα.  

3) Τις παραδοχές της επιστήμης. 

4) Την εμπειρία.  

5) Τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις. 

6) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που  προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών 

και προτύπων.  

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης. 

 

Ο Αν. Διοικητής 

Παναγιώτης Ε. Παπαδόπουλος 

 

 

 

                          
                       



 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και κάλυψης βαρδιών των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) 
Εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του «Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», της 
Μονάδας Γέφυρας «Ψυχαργώ», και τα προστατευόμενα διαμερίσματα τρία (3). 

Οι υπηρεσίες συντήρησης και κάλυψης βαρδιών των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι ηλεκτρικές (υφιστάμενες και 
μελλοντικές) σε όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου και στα κτίρια εποπτείας του (υφιστάμενα και μελλοντικά), καθώς 
και η επίβλεψη  των ιατρικών μηχανημάτων όπως περιγράφονται αναλυτικά, στις Υποχρεώσεις - Τεχνικές 
Προδιαγραφές, παρέχονται από τον Ανάδοχο, με τεχνικούς (ένα (1) τεχνικό ανά βάρδια) που θα καλύπτουν όλο το 
24ωρο όλες τις ημέρες κάθε εβδομάδας για ένα (1) έτος (ελάχιστο πλήθος 4,6 τεχνικοί), υπό την συνολική 
ευθύνη και υψηλή εποπτεία ενός (1) Διπλωματούχου Μηχανικού του Ανάδοχου (για τα τεχνικά θέματα 
συντήρησης - επισκευής - βελτίωσης -αναβάθμισης – εκσυγχρονισμού-επέκτασης κλπ, Η/Μ εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού). 
 
Όλες ανεξαιρέτως οι Υποχρεώσεις, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι υποχρεωτικές και επί ποινή 
απόρριψης της προσφοράς του αναδόχου. 
 
               

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Υποχρεώσεις Αναδόχου Συντηρητή 
 
Α. Περιγραφή Υποχρεώσεων Αναδόχου Συντηρητή 
1. Θα τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, 
κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, επιδόματα, φόρους, ασφάλεια & υγιεινή στην εργασία κ.λ.π. και θα ευθύνεται 
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.  
2. Θα είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το προσωπικό του. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και 
επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. 
3. Θα χρησιμοποιεί τεχνικό προσωπικό το οποίο θα πρέπει: Να διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα της ειδικότητάς του. 
4. Θα τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια   των   εργαζομένων  και   θα είναι αποκλειστικός 
και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά   για   κάθε   ατύχημα   που   τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε 
άλλα άτομα, εξαιτίας   χειρισμών    στις    εγκαταστάσεις ή πλημμελούς    συντήρησης    αυτών,    από το 
προσωπικό του. 
5. Θα διαθέτει στο τεχνικό προσωπικό του, όλα τα προβλεπόμενα,  από  την  σχετική νομοθεσία, Μέσα   
Ατομικής   Προστασίας   και   όλα τα προβλεπόμενα ατομικά εργαλεία της ειδικότητάς του, όργανα, συσκευές και 
γενικά όλα τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. 
6. Θα παρέχει υποχρεωτικά στο προσωπικό του, τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις (REPO) και θα καλύπτει τα 
κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα, 
υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκομείου.  
7. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει  πτυχίο σε ισχύ  Μ.Ε.Ε.Π. Α2 και άνω τάξεως ανεξαρτήτου 
έδρας, για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Να έχει τουλάχιστον 8ετή αποδεδειγμένη εμπειρία-προϋπηρεσία 
συντήρησης και λειτουργίας βιομηχανικών Η/Μ εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ  ≥ 1000 kVA (να κατατεθεί 
με την προσφορά αποδεικτικό από ΔΕΗ ή Λογαριασμός όπου αναγράφεται η ισχύς)  ή τουλάχιστον 5ετή 
προϋπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας νοσοκομειακών Η/Μ εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ  ≥ 1000 kVA 
(να κατατεθεί με την προσφορά αποδεικτικό από ΔΕΗ ή Λογαριασμός όπου αναγράφεται η ισχύς). Κατάθεση  
επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, επαγγελματικών αδειών, προϋπηρεσιών με την προσφορά του (απόδειξη με 
βεβαιώσεις, συμβάσεις και δελτία παροχής υπηρεσιών για τα Δημόσια Νοσοκομεία. Για τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις αντίγραφα κατατεθειμένων στην εφορία συμφωνητικών και δελτία παροχής υπηρεσιών). 
Οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν, δεν θα προσμετρηθεί ως χρόνος εμπειρίας. 
8. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα διαθέτει έναν (1) Διπλωματούχο Μηχανικό (ΠΕ) Μηχανολόγο Μηχανικό ή 
Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχ/κό Η/Υ ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (ο οποίος 
έχει την συνολική ευθύνη όλων των εκτελούμενων εργασιών, του συνόλου των συντηρουμένων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού). Θα πρέπει να έχει Λευκό ποινικό μητρώο, να είναι μέλος 
του Τ.Ε.Ε. να διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 8ετή αποδεδειγμένη εμπειρία-προϋπηρεσία συντήρησης και 
λειτουργίας βιομηχανικών Η/Μ εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ  ≥ 1000 kVA (να κατατεθεί εφόσον 
αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος αποδεικτικό από ΔΕΗ ή Λογαριασμός όπου αναγράφεται η ισχύς) ή τουλάχιστον 



5ετή προϋπηρεσία συντήρησης και λειτουργίας νοσοκομειακών Η/Μ εγκαταστάσεων  με εγκατεστημένη ισχύ  ≥ 
1000 kVA (να κατατεθεί εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος αποδεικτικό από ΔΕΗ ή Λογαριασμός όπου 
αναγράφεται η ισχύς). Η κατάθεση  επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, επαγγελματικών αδειών, προϋπηρεσιών θα 
γίνει εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. Ως Εμπειρία του Μηχανικού θα υπολογίζεται αθροιστικά η 
αποδεδειγμένη 40ωρη εβδομαδιαία με φυσική του παρουσία στις παραπάνω εγκαταστάσεις (Δημόσια Νοσοκομεία 
ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις) π.χ. ένα (1) έτος εμπειρίας= 52 εβδομάδες 40ωρης ανά εβδομάδα απασχόλησης. Η 
απόδειξη της εμπειρίας του Μηχανικού θα προκύπτει από βεβαιώσεις, συμβάσεις και δελτία παροχής υπηρεσιών για 
τα Δημόσια Νοσοκομεία. Σε περίπτωση απόκτησης εμπειρίας ως μισθωτός ή ημερομίσθιος αποδεικνύεται με 
βεβαίωση ΕΦΚΑ. Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις αντίγραφα κατατεθειμένων στην εφορία συμφωνητικών και 
δελτία παροχής υπηρεσιών). Σε περίπτωση απόκτησης εμπειρίας σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ως μισθωτός 
αποδεικνύεται με βεβαίωση ΕΦΚΑ. Οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν, δεν θα προσμετρηθεί ως χρόνος 
εμπειρίας. 
9. Ο Ανάδοχος Συντηρητής θα διαθέτει τεχνικούς με τις εξής ειδικότητες: Α’ Ειδικότητας 1ης Βαθμίδας Τεχνίτης 
Ηλεκτρολόγος  με προϋπηρεσία ενός (1) έτους τουλάχιστον  στην ειδικότητά του (σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013) ή 
Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες τουλάχιστον Α ειδικότητας 1ης ομάδας με προϋπηρεσία ενός (1) έτους τουλάχιστον  
στην ειδικότητά τους (σύμφωνα με το ΠΔ 108/2013 (ΦΕΚ 141Α/12-06-2013)/17-10-2012)) (Αντιστοίχιση παλαιών 
αδειών Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ Ειδικότητας και Ηλεκτροτεχνίτη Α, Γ, ΣΤ Ειδικότητας σύμφωνα με το Β.Δ. 
13-19 ΦΕΒ 1936 Α98). Θα πρέπει να έχουν Λευκό ποινικό μητρώο. Κατάθεση  από τον ανάδοχο επικυρωμένων 
αντιγράφων πτυχίων, επαγγελματικών αδειών, προϋπηρεσιών του προσωπικού (βεβαίωση ΕΦΚΑ ή τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών κλπ) εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. Ελάχιστο πλήθος 4,6 τεχνικοί. 
 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Β. Γενική   Περιγραφή   Παρεχομένων Υπηρεσιών Αναδόχου Συντηρητή 

1. Οι Τεχνικοί θα καλύπτουν βάρδιες όλες τις ημέρες κάθε εβδομάδας,  καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου 
ισχύος της Σύμβασης (πρωί, απόγευμα, νύχτα), με ένα τεχνικό ανά βάρδια με φυσική παρουσία, με τις 
ειδικότητες και προσόντα  που  περιγράφονται  ανωτέρω. 
2. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός (ΠΕ) Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ή 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, θα είναι με 5θήμερη 8ωρη πρωινή φυσική 
παρουσία στο Νοσοκομείο. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η παρουσία του οποιαδήποτε άλλη μέρα ή ώρα λόγω 
βλάβης θα προσέρχεται υποχρεωτικά τις ημέρες αυτές και θα λαμβάνει REPO άλλη ημέρα. Ο Διπλωματούχος 
Μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και καλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και θα συνδράμει 
και ως Τεχνικός Σύμβουλος για την αναβάθμιση είτε επέκταση των Η/Μ εγκαταστάσεων, σύνταξη τεχνικών 
προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων ή Η/Μ εγκαταστάσεων, προμέτρηση εγκαταστάσεων (πχ 
σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ). Σε περίπτωση που υπάρξουν μετατροπές στις εγκαταστάσεις ή 
στα δίκτυα, οφείλει να ενημερώνει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου και να παραδίδει σχέδια στα οποία θα 
απεικονίζονται οι τροποποιήσεις, υπογεγραμμένες. 
3. Ο Ανάδοχος με το τεχνικό προσωπικό του, έχει την  υποχρέωση  συντήρησης όλων των Η/Μ 
εγκαταστάσεων & δικτύων, Η/Μ εξοπλισμού και ηλεκτρικών,  μηχανολογικών  και ηλεκτρονικών συσκευών του 
Νοσοκομείου, σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς τεχνικούς κανονισμούς και τεχνική 
νομοθεσία και τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισμού και των συσκευών όπως περιγράφονται παρακάτω. Η 
Νοσηλευτική Μονάδα διαθέτει προσωπικό, μέρος του οποίου εάν απαιτηθεί θα απασχοληθεί για τη συντήρηση των 
Η/Μ εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα στην Τεχνική Υπηρεσία της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου υπηρετούν 
ένας ΔΕ Υδραυλικός, ένας ΥΕ Εργατών ως βοηθός, ένας βοηθός ηλεκτροτεχνίτη ΔΕ (επικουρικό προσωπικό), ένας 
βοηθός Ψυκτικού ΔΕ (επικουρικό προσωπικό), οι οποίοι θα αποτελούν μαζί με το προσωπικό του Αναδόχου ενιαία 
ομάδα. Επίσης στο Νοσοκομείο υπηρετεί ένας ΔΕ Συντηρητής κτιρίων (ασκεί καθήκοντα  Αν. Προϊστάμενου Τεχνικού 
Τμήματος)  ένας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης (ασκεί καθήκοντα Αν. Προϊστάμενου Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) και 
μία ΤΕ Μηχανικών (ασκεί καθήκοντα Αν. Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης Τεχνικού.) 
4. Σκοπός της παραγράφου αυτής είναι να περιγράψει όλες τις μεθόδους και διαδικασίες που θα ακολουθηθούν 
για την εκπαίδευση του προσωπικού της Νοσηλευτικής Μονάδας αλλά και της αναδόχου με σκοπό την κατά το 
δυνατόν καλύτερη συντήρηση των εγκαταστάσεων ανάλογα με τον τομέα που εργάζεται ο καθένας. Η εκπαίδευση 
θεωρείται απαραίτητη είτε λειτουργεί ως μάθηση είτε ως επανάληψη ορισμένες φορές. Για  αυτό το λόγω θα υπάρχει 
διαρκής εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η μη μετάδοση γνώσεων και η μη πραγματοποίηση της 
εκπαίδευσης αποτελεί λόγω διακοπής της σύμβασης. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τις εξής φάσεις : Εκπαίδευση στην 
αίθουσα η οποία περιλαμβάνει πλήρη ανάπτυξη συστημάτων κατά τομέα με παρακολούθηση των σχεδίων και 
επεξηγήσεις ως προς τη λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνει ενημέρωση στα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του 
επιμέρους εξοπλισμού. Τέλος αναφορές σε συνήθεις περιπτώσεις βλαβών καθώς και βέλτιστους τρόπους 
αντιμετώπισης αλλά και εξεύρεση προσωρινών λύσεων σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι χώροι διδασκαλίας τα σχέδια 
και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης παραχωρούνται από τον εργοδότη. Αναγνώριση των εγκαταστάσεων 
επιτόπου. Αυτή ακολουθεί την προηγούμενη φάση και συνίσταται στην παρακολούθηση βήμα βήμα και κατά τομέα, 



μέσω των σχεδίων, όλης της εγκατάστασης ώστε να εξοικειωθεί το προσωπικό με το αντικείμενο της εγκατάστασης 
και την χωροταξία. Λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο εκπαιδευτής ακολουθώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας κάνει 
επίδειξη ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας κατά σύστημα. Στη συνέχεια καλεί τους εκπαιδευόμενους να επαναλάβουν 
τη λειτουργία ενώ παράλληλα δημιουργούνται καταστάσεις βλαβών ή ανάγκης με εξομοίωση, τις οποίες καλούνται οι 
εκπαιδευόμενοι να αντιμετωπίσουν. 
5. Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα βιομηχανική και 
γενικότερη νομοθεσία. Τους ισχύοντες κανονισμούς, προδιαγραφές του Ελληνικού κράτους, ΤΕΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΜ 
κλπ. Τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάποιων τεχνολογικά  προηγμένων χωρών όπως οι Η.Π.Α. ή η Μ. 
Βρετανία ή η Γερμανία σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι ελληνικοί κανονισμοί. Τις οδηγίες και 
προδιαγραφές του Υ.Υ.Κ.Α. για τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκ/σεων, μηχανημάτων και  
συσκευών. Τους κανόνες της επιστήμης. Η   συντήρηση   περιλαμβάνει,   την εκτέλεση εργασιών για επίβλεψη καλής 
και ασφαλούς λειτουργίας Η/Μ     εγκαταστάσεων, Η/Μ εξοπλισμού και ηλεκτρικών, μηχανολογικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών— προληπτική συντήρηση - επανορθωτική συντήρηση (άρση βλαβών - αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών) Η/Μ εγκαταστάσεων & δικτύων, Η/Μ εξοπλισμού και ηλεκτρικών, μηχανολογικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών, εξοπλισμού ιατρικών αερίων επιθεώρηση Η/Μ εγκαταστάσεων & δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού καθώς και 
η επίβλεψη  των ιατρικών μηχανημάτων: 
5.1 Προληπτική Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων. Σαν προληπτική συντήρηση μπορούμε να ορίσουμε την κατά 
τακτά διαστήματα επιθεώρηση των μηχανημάτων, την αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων, αντικατάσταση ή 
συμπλήρωση λιπαντικών και γενικά κάθε εργασία που γίνεται προληπτικά με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή και 
αποσκοπεί στην άριστη λειτουργία του εξοπλισμού. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η υπόμνηση για 
μεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της 
προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση αφορά τη συνεχή παρακολούθηση της 
εγκατάστασης, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτημάτων καθώς και 
την αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών. Η ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέσει όλο το προσωπικό που απαιτείται 
για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, 
τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, 
ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΜ κλπ. Η ανάδοχος θα τηρεί με συνέπεια και κάθε λεπτομέρεια ημερολόγιο προληπτικής 
συντήρησης στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν. Το ημερολόγιο θα 
ελέγχεται και θα υπογράφεται από την επίβλεψη. 
5.2 Επανορθωτική συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. Ως επανορθωτική συντήρηση εγκαταστάσεων ορίζονται όλες 
εκείνες οι ενέργειες οι οποίες θα γίνουν από την ανάδοχο προκειμένου να δοθεί σε πλήρη λειτουργία μετά από βλάβη 
οποιαδήποτε Η/Μ εγκατάσταση της Νοσηλευτικής Μονάδας. Η ανάδοχος μόλις διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη 
υποχρεούται να δράσει άμεσα για την αποκατάσταση αυτής. Συγκεκριμένα υποχρεούται : Να ενημερώσει 
άμεσα εγγράφως τη διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας καθώς και όποιον άλλο του υποδειχθεί από τη Νοσηλευτική 
Μονάδα λαμβάνοντας υπόψη και τα σχέδια εκτάκτων αναγκών. Εάν η βλάβη αφορά μέρος των εγκαταστάσεων της 
Νοσηλευτικής Μονάδας για το οποίο υπάρχει ξεχωριστή σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει και το 
αρμόδιο συνεργείο συντήρησης και να συνδράμει στην αποκατάσταση της βλάβης εφόσον του ζητηθεί συνδρομή. 
(Παράδειγμα τέτοιο αποτελεί η συντήρηση των ανελκυστήρων, μονάδα τεχνητού νεφρού κλπ). Να κινητοποιήσει 
όσο προσωπικό απαιτείται προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη ειδικά αν αυτή αφορά ζωτικές λειτουργίες της 
Νοσηλευτικής Μονάδας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λύσει το πρόβλημα ανεξάρτητα εάν το προσωπικό που θα 
χρησιμοποιήσει εργάζεται στη Νοσηλευτική Μονάδα με βάρδιες ή όχι. Σε περίπτωση που απαιτηθεί άρση βλάβης σε 
εγκαταστάσεις των Η/Μ ή  μηχανημάτων κλπ. ζωτικής λειτουργίας, και απαιτείται εξειδικευμένος τεχνικός που δεν 
διαθέτει το Νοσοκομείο ή ο Ανάδοχος, υποχρεούται να δράσει άμεσα και να αποκαταστήσει τη βλάβη με εξωτερικό 
εξειδικευμένο τεχνικό κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και κατάθεση προσφοράς και έγκριση δαπάνης 
από τη Διοίκηση. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών που πιθανόν απαιτηθούν βαρύνουν 
το Νοσοκομείο. 
5.3 Η ανάδοχος θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες 
για την πρόληψη ζημιών (πλην εκείνων που εκτελούνται με άλλη σύμβαση) θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την 
λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών λόγω φυσιολογικής φθοράς . Βλάβες που οφείλονται σε πλημμελή συντήρηση και 
εν γένει υπαιτιότητά της και σε αυτή την περίπτωση θα αναλαμβάνει και το συνολικό κόστος που απαιτεί η 
αποκατάσταση της ζημιάς. Η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να αποκαθιστά ζημιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία και 
σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή εγκατάσταση. Γενικότερα η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να εκτελεί όλες τις 
εργασίες και ενέργειες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού της 
Νοσηλευτικής Μονάδας και είναι υπεύθυνη έναντι των δικαστικών αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στις 
εγκαταστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
6. Η συντήρηση περιλαμβάνει και οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά σε 
προηγούμενες παραγράφους ή στην παρούσα παράγραφο ή στις κατωτέρω παραγράφους που περιγράφουν τα 
ενδεικτικά καθήκοντα των τεχνικών και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων 
& δικτύων, Η/Μ εξοπλισμού και συσκευών. 



7. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και συσκευές, κατά την 
διάρκεια υπογραφής της Σύμβασης, όσο και για τις εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και συσκευές που θα υπάρχουν (με τις 
όποιες τροποποιήσεις, προσθήκες, επεκτάσεις κλπ) κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, τόσο στα υφιστάμενα 
κτίρια (ως ανωτέρω αναφέρεται), όσο και στα κτίρια (ιδιόκτητα, μισθωμένα, εκμισθωμένα) που τυχόν προκύψουν 
και αξιοποιηθούν, κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και η συντήρηση εγκαταστάσεων - εξοπλισμού - 
συσκευών, των κτιρίων αυτών, η εφαρμογή των οποίων θα ελέγχετε από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. 
8. Πέραν     των     ανωτέρω περιγραφομένων, παρέχονται    οι    υπηρεσίες    και εργασίες συντήρησης, όπως 
αυτές περιγράφονται στις ακόλουθες    αντίστοιχες   παραγράφους. 
9. Γενικότερα η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες που απαιτούνται για τη 
σωστή συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας και είναι υπεύθυνη έναντι των 
δικαστικών αρχών για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στις εγκαταστάσεις (όπως αναφέρονται στο παρόν έγγραφο) 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
10. Ανάληψη καθηκόντων. Η ανάδοχος εταιρεία με την ανάληψη των καθηκόντων της οφείλει: Να καταθέσει 
άμεσα πρόγραμμα υπηρεσιών στο οποίο θα φαίνεται με ποιο τρόπο θα καλύπτεται τη Νοσηλευτική Μονάδα επί 
24ώρου βάσεως. Να καταθέσει  εντός 10 ημερών  χρονοδιάγραμμα προληπτικών συντηρήσεων που 
προβλέπονται στην παρούσα. Να καταθέσει εντός δέκα (10) ημερών πίνακα με όλα τα απαιτούμενα 
ανταλλακτικά, αναλώσιμα, εξαρτήματα προληπτικής συντήρησης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών 
προκειμένου την έγκαιρη προμήθεια από το Νοσοκομείο (εκτός των ανταλλακτικών, αναλωσίμων 
εξαρτημάτων της προληπτικής συντήρησης, των μηχανημάτων, που την ευθύνη, θα έχει ο ανάδοχος). 
Να καταθέσει λίστα με τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα του προσωπικού καθώς και αριθμό φαξ και τηλέφωνο της 
έδρας του ο οποίος  θα είναι σε λειτουργία όλο το 24ωρο.Η Νοσηλευτική Μονάδα θα διαθέσει χώρο (γραφείο) για 
τον επικεφαλής του συνεργείου και όλα τα σχέδια – εγχειρίδια και γενικά ότι πληροφορίες διαθέτει και αφορούν στις 
Η/Μ εγκαταστάσεις. 
11. Καθ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως ο επιβλέπων Μηχανικός της αναδόχου οφείλει να τηρεί ημερολόγιο στο 
οποίο εγγράφονται καθημερινώς όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωμαλίες 
στο έργο όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία απαιτούνται στη 
σύμβαση. Το ημερολόγιο θα φυλάσσεται στο γραφείο συντηρήσεων και θα πρέπει η επίβλεψη να λαμβάνει γνώση 
αυτού ενυπογράφως σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης το ημερολόγιο έργου θα υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή με 
ευθύνη του αναδόχου. Και το οποίο θα παραδίδεται στη Νοσηλευτική Μονάδα μία φορά το μήνα. Ταυτόχρονα με το 
ημερολόγιο στο γραφείο συντήρησης θα τηρούνται όποια βιβλία προβλέπονται από το νόμο (πχ Βιβλίο συστημάτων 
πυροπροστασίας, ανελκυστήρων κλπ) καθώς και φάκελοι μηχανημάτων οι οποίοι υποχρεωτικά θα περιέχουν 
καρτέλες συντήρησης μηχανημάτων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που αφορούν τα μηχανήματα 
αναλυτικότερα από ότι στο Ημερολόγιο έργου. 
12. Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος θα παραδώσει στη διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας, παρουσία 
της επίβλεψης, και επί αποδείξει, όλους τους σχετικούς φακέλους με τα κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων Η/Μ 
δικτύων και εγκαταστάσεων και τα εγχειρίδια με τα τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των 
μηχανημάτων και συσκευών της Νοσηλευτικής Μονάδας, στοιχεία τα οποία παρέλαβε από τη Νοσηλευτική Μονάδα 
μετά την υπογραφή της σύμβασης καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης. Επίσης θα παραδώσει το 
καθημερινό ημερολόγιο συντήρησης, τα βιβλία και  τις καρτέλες συντήρησης και τα προγράμματα προληπτικής 
συντήρησης – στοιχεία τα οποία ο ίδιος θα δημιουργήσει και θα ενημερώνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
13. Υπηρεσίες τρίτων. Το προσωπικό του Τεχνικού Τμήματος (προσωπικό εργοδότη + προσωπικό αναδόχου σε 
βάρδιες) δεν επαρκεί λόγω πλήθους αλλά και λόγω έλλειψης ειδίκευσης για τη συντήρηση όλων των Η/Μ και 
κτιριακών εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας. Για αυτό το λόγο απαιτείται η έλευση εξωτερικών 
συνεργείων. Οι εγκαταστάσεις παροχής ρεύματος(γεννήτρια, μετασχηματιστές, πίνακες, χαμηλής και μέσης τάσης, 
πίνακας διόρθωσης συνημίτονου) αλλά και παροχής ιατρικών αερίων(οξυγόνο, πρωτοξείδιο, αέρας, κενό) ο ψύκτης 
της Νοσηλευτικής Μονάδας, οι ανελκυστήρες και άλλες είναι εγκαταστάσεις ιδιόμορφες και εξαιρετικά κρίσιμες για τη 
Νοσηλευτική Μονάδα, καθώς και τα ιατρικά μηχανήματα. Για αυτό το λόγω απαιτούνται για τη συντήρησή τους 
εξειδικευμένα συνεργεία.  
Σήμερα η Νοσηλευτική Μονάδα διατηρεί συμβάσεις για τη συντήρηση των ανελκυστήρων και τη συντήρηση της 
επεξεργασίας νερού της μονάδος Τεχνητού νεφρού κλπ και μερικού ιατρικού εξοπλισμού (αναισθησιολογικά 
μηχανήματα, αναπνευστήρες, και ακτινοπροστασία κλπ). Οι παραπάνω συμβάσεις δεν αφαιρούν από τον ανάδοχο το 
ρόλο του επιβλέποντα. Ο ανάδοχος οφείλει να επιβλέπει όλες τις εγκαταστάσεις (και των ιατρικών μηχανημάτων) και  
το έργο των συνεργείων  να ενημερώνει τον εργοδότη για τυχόν παραλείψεις ή οτιδήποτε άλλο παρατηρεί το οποίο 
ενδεχόμενα να επιφέρει ζημιές στις εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής Μονάδας. 
14. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ εργοδότη ή επιβλέποντα από 
το ένα μέρος, και αναδόχου από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή 
δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. Οι οποιεσδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται 
υπόψη και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η 
ανάδοχος δεν έχει καμιά υποχρέωση να συμμορφωθεί με τη διαταγή η οποία του δίνεται προφορικά. Σε περίπτωση 



κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη 
διαταγή την έδωσε ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το Νοσοκομείο για την έκδοση διαταγής. Ως έδρα 
της αναδόχου καθορίζεται το γραφείο που θα της διαθέσει προς χρήση το Νοσοκομείο στα κτίρια του. 
 
 
Γ. Περιγραφή Παρεχομένων Υπηρεσιών Αναδόχου και λίστα εγκαταστάσεων 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ    (ενδεικτικά)    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ: 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Δεξαμενές, δίκτυα, αντλίες).Έλεγχος αντλιών πετρελαίου (εξαμηνιαία - καλής λειτουργίας). 
Πρέπει να εξετάζεται αν οι αντλίες παρουσιάζουν προβλήματα στεγάνωσης, εάν η πτερωτή γυρίζει ελεύθερα. Επίσης 
ότι οι αντλίες δεν λειτουργούν στο κενό ότι έχει γίνει εξαερισμός και ότι η φορά περιστροφής είναι η σωστή. Αυτά 
κυρίως σε περίπτωση που γίνουν κάποιες εργασίες στις αντλίες. Συντήρηση αντλιών. (ετήσια) Μετά τον έλεγχο 
καλής λειτουργίας και αν απαιτείται λύνεται η αντλία και εξετάζεται η φτερωτή καθώς και καθαρίζεται καθώς και όλα 
τα σημεία εσωτερικά. Επίσης εξετάζεται εάν υπάρχει σωστή λίπανση στην αντλία. Έλεγχος ποσότητας πετρελαίου 
(κάθε μέρα). Καθαρισμός φίλτρων πετρελαίου (εξαμηνιαία). Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται 
αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Οι εργασίες των ως άνω  θα 
πραγματοποιούνται  από τον Ανάδοχο  με το προσωπικό του. 
2. ΥΔΡΕΥΣΗΣ (δίκτυο για κρύα-ζεστά νερά, δεξαμενές, αντλίες, όργανα μέτρησης, αποσκληρυντές, 
κυκλοφορητές με τους ηλεκτροκινητήρες τους, μπόιλερ κλπ). Δεξαμενές, εξαμηνιαίος οπτικός έλεγχος, 
ετήσιος καθαρισμός και αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Μηνιαίος έλεγχος σωληνώσεων και βανών. Πιεστικό 
συγκρότημα (έλεγχος πιέσεων σε καθημερινή βάση). Έλεγχος αντλιών (εξαμηνιαία - καλής λειτουργίας). Πρέπει να 
εξετάζεται αν οι αντλίες παρουσιάζουν προβλήματα στεγάνωσης, εάν η πτερωτή γυρίζει ελεύθερα. Επίσης ότι οι 
αντλίες δεν λειτουργούν στο κενό ότι έχει γίνει εξαερισμός και ότι η φορά περιστροφής είναι η σωστή. Αυτά κυρίως 
σε περίπτωση που γίνουν κάποιες εργασίες στις αντλίες. Δίκτυο, έλεγχος καλής λειτουργίας εξαρτημάτων κλπ. Δοχεία 
διαστολής έλεγχος τουλάχιστον μία φορά ανά έτος για διαρροές. Αποσκληρυντές αποστείρωσης, καθημερινός 
έλεγχος σκληρότητας και καταγραφή στοιχείων. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται 
αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων πχ σε περίπτωση διαρροής 
υδάτων το προσωπικό βάρδιας του αναδόχου οφείλει να επέμβει με κλείσιμο βανών κλπ. Οι εργασίες των ως άνω  
θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
3.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ (Λυμμάτων & ομβρίων, αντλίες κλπ). 
3.1 Έλεγχος καλής λειτουργίας αντλίας ομβρίων και αντλίας λυμάτων. (μηνιαία), αντικατάσταση ελαίου αντλίας 
αποχέτευσης. Έλεγχος οπτικός φρεατίων και λιποσυλλεκτών (διμηνιαία). Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν 
περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες 
των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό του 
Νοσοκομείου. 
3.2 Ανά εξάμηνο (2 φορές το έτος).α)εκκένωση και πλύσιμο  λιποσυλλέκτη β)καθαρισμός και πλύσιμο  (9) φρεατίων 
του αποχετευτικού δικτύου γ)καθαρισμός  και πλύσιμο του τελικού αποδέκτη  λυμάτων δ) εκκένωση βόθρου 
φυλακίου πύλης. Η ευθύνη συντήρησης και το κόστος της υπηρεσίας βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο 
από εξειδικευμένο συνεργείο. 
4. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (πυροσβεστικό συγκρότημα, δίκτυα, πυροσβεστικές φωλιές, αντλίες πετρελαιοκίνητες και μη, 
πυροσβεστικά συστήματα τοπικής εφαρμογής (μετ/στές, μαγειρεία κλπ). Έλεγχος πυροσβεστικού συγκροτήματος και 
δοκιμαστική λειτουργία (ανά 15μερο) Συντήρηση πυροσβεστικού (έλεγχος διαρροών, καθαρισμός φίλτρων, 
αντικατάσταση μπαταρίας κλπ) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή). Έλεγχος (εξαμηνιαίος) των 
πυροσβεστικών φωλεών-ερμαρίων, καθώς και όλου του δικτύου για ελλείψεις, διαρροές (σε βάνες, βαλβίδες, 
πιεστικό κλπ). Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και 
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το 
προσωπικό του και το προσωπικό του Νοσοκομείου. Τα απαραίτητα αναλώσιμα ή εξαρτήματα που θα 
απαιτηθούν θα καλύπτονται από το Νοσοκομείο. 
5. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ψύξης - Θέρμανσης – Εξαερισμού)  (Ψύκτης, Λέβητες, κυκλοφορητές, σωληνώσεις, 
κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, F.C.U. τοπικές μονάδες κλιματισμού, δίκτυα αεραγωγών, όργανα 
μέτρησης κλπ) 
5.1 Λέβητες – καυστήρες: Καθημερινός έλεγχος θερμοκρασίας, πιέσεων και καλής λειτουργίας, έλεγχος και 
διενέργεια μέτρησης καυσαερίων κάθε μήνα για δύο καυστήρες RIELLO RL-100 TYP 661T1 και δύο Λέβητες 800.000 
kcal/h έκαστος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Έλεγχος λέβητα τύπου ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ονομαστικής ισχύος 
135.000kcal/h με καυστήρα BALTUR BT 14G  για την Μον. Αποθεραπείας & Αποκατάστασης-Θεραπευτική Κοινότητα 
<<Γέφυρα>>. Έλεγχος λέβητα HOVAL ονομαστικής ισχύος 37.500 kcal/hr, τύπο καυστήρα  Oertli OES 150 LE( V) 
του διαμερίσματος Δ2.Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό 
του. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον ανάδοχο από εξειδικευμένο τεχνικό.(το κόστος εργασία-
ανταλλακτικά/αναλώσιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα βαραίνει εξ 
ολοκλήρου τον ανάδοχο.) 



5.2 Αντλία Θερμότητας (Φυρογένης FRT 14H ισχύος 47,1 Kw, δύο κυκλωμάτων με ψυκτικό υγρό 
R407C) της Μονάδας Τεχνητού νεφρού: Έλεγχος τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα  και προληπτική συντήρηση,  
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αντικατάσταση  λαδιού συμπιεστών 1& 
2 (ενδεικτικού τύπου ISO -68 NEXT)  2X 6,6=13,2  lt (για την αντικατάσταση του λαδιού  απαιτείται η ανάκτηση του 
φρέον R 407c των ψυκτικών κυκλωμάτων σε φιάλες  και να ξανά τοποθετηθεί  ( 2χ6,4 = 12,8 κιλά περίπου )). 
Χημικός καθαρισμός στοιχείων. Ρύθμιση ιμάντα στο μοτέρ προσαγωγής. Έλεγχος ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση 
αν απαιτείται. Έλεγχος  τυχόν  διαρροών. Αντικατάσταση φίλτρων κυκλώματος ψυκτικού υγρού τύπου Danfoss DML 
164s ½’’και Danfoss DML 165  5/8’’(κολλητά). Έλεγχος λειτουργίας και των δυο κυκλωμάτων. Έλεγχος θερμοστάτη 
ρύθμισης και ασφαλειών. Έλεγχος  επαφών ρελέ  των συμπιεστών. Έλεγχος κατάστασης και στήριξης ανεμιστήρων. 
Αντικατάσταση πρόφιλτρων. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για 
την σωστή και ασφαλή λειτουργία του ως άνω μηχανήματος. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον ανάδοχο 
(από εξειδικευμένο  τεχνικό)  ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και το προσωπικό 
του Νοσοκομείου.(το κόστος εργασία –ανταλλακτικά/ αναλώσιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο). 
5.3 Συντήρηση κεντρικού ψύκτη (CLIMAVENETA FE/WRAT 3002B με ψυκτικό υγρό  R407C ισχύος 623 
KW): Προληπτική  συντήρηση σύμφωνα με  τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μία φορά ανά έτος στο ξεκίνημα της 
καλοκαιρινής περιόδου. Καθημερινός έλεγχος ενδείξεων πιέσεων θερμοκρασιών ανά βάρδια. Αντικατάσταση  λαδιού 
συμπιεστών C1 & C2 (ενδεικτικού τύπου ISO -68 NEXT)2X 20=40  lt (για την αντικατάσταση του λαδιού  απαιτείται 
η ανάκτηση του φρέον R 407c των ψυκτικών κυκλωμάτων σε φιάλες  και να ξανά τοποθετηθεί   2χ60 = 120 κιλά 
περίπου).Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτή. Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού υγρού και πλήρωση αν απαιτείται. 
Αντικατάσταση φίλτρων κυκλώματος ψυκτικού υγρού,(κατρούτσα) (ενδεικτικού τύπου Danfoss Eliminator48-DC) 
2X4= 8 τεμ. Έλεγχος λειτουργίας κάρτερ συμπιεστών. Έλεγχος θερμοκρασίας αναρρόφησης 
(υπερθέρμανση).Έλεγχος πληρώσεων κυκλώματος νερού.            Έλεγχος  τυχόν διαρροών. Έλεγχος ηλεκτρικής 
αναρρόφησης κινητήρων  ανεμιστήρων και συμπιεστών.            Έλεγχος βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας και ισχύος. 
Σφίξιμο όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων. Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών  βαλβίδων συμπιεστών και 
γραμμής υγρού. Έλεγχος θερμοστάτη ρύθμισης και  ασφαλειών. Έλεγχος  κατάστασης των επαφών των αυτόματων 
διακοπτών κινητήρων ανεμιστήρων και              συμπιεστών. Έλεγχος κατάστασης και στήριξης φτερωτών. Έλεγχος 
θορύβου εδράνων κινητήρα και ανεμιστήρων. Συμπλήρωση του φύλλου συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή 
και ασφαλή λειτουργία του ως άνω μηχανήματος. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον ανάδοχο (από 
εξειδικευμένο  τεχνικό)  ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και το προσωπικό του 
Νοσοκομείου.(το κόστος εργασία - και ανταλλακτικά/αναλώσιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο). 
5.4 Αντλία Θερμότητας (ΤRANE CΧAN-600 ισχύος 152 Kw με ψυκτικό υγρό R407C) της  Δ/κής 
Υπηρεσίας: Προληπτική  συντήρηση σύμφωνα με  τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μία φορά ανά έτος . 
Καθημερινός έλεγχος ενδείξεων πιέσεων θερμοκρασιών ανά βάρδια. Αντικατάσταση  ψυκτέλαιου 12,4lt*2=24,8 lt. 
Αντικατάσταση 2 φίλτρων ψυκτικών κυκλωμάτων τύπου DANFOSS DML 307S 7/8’’ (Κολλητά). Έλεγχος  στάθμης και 
διαρροών ψυκτικού υγρού (R 407c) και πλήρωση αν απαιτείται  Χημικός καθαρισμός και πλύσιμο στοιχείου. Έλεγχος 
και σύσφιξη επαφών διακοπτών – ρελέ ασφαλειών στον ηλεκτρικό πίνακα του μηχανήματος, Καθαρισμός σκόνης. 
Έλεγχος ηλεκτρικής αναρρόφησης κινητήρων ,ανεμιστήρων και συμπιεστών. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών 
ανεμιστήρων και αντλίας νερού. Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων δοχείου διαστολής διάταξης πλήρωσης και 
καθαρισμός φίλτρου νερού. Έλεγχος βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας και ισχύος. Έλεγχος πιέσεων νερού και 
ψυκτικού υγρού. Έλεγχος δοχείου διαστολής. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και 
είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία του ως άνω μηχανήματος. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει 
στον ανάδοχο (από εξειδικευμένο  τεχνικό)  ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και 
το προσωπικό του Νοσοκομείου.(το κόστος εργασία - και ανταλλακτικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή, θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο).  
5.5 Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες: Τεχνικός έλεγχος μηνιαίος για σωστή λειτουργία μοτέρ, κατάσταση 
ιμάντων, τριμηνιαίος πρόφιλτρων και σακόφιλτρων και αλλαγή όταν απαιτείτε. Τακτικός καθαρισμός και έλεγχος 
στοιχείων για πιθανές οξειδώσεις.  Καθαρισμός- απολύμανση  τουλάχιστον μία φορά το τετράμηνο, τρεις (3) φορές 
ετησίως. Οτιδήποτε  άλλο  δεν περιγράφεται και εμπίπτει στο αντικείμενο των ΚΚΜ. Οι εργασίες των ως άνω  θα 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό του Νοσοκομείου.  ( Η 
προμήθεια των  υλικών  θα γίνετε από το Νοσοκομείο)  
5.6 Κυκλοφορητές, δίκτυο, δοχεία διαστολής, αυτόματοι πλήρωσης. Έλεγχος λειτουργίας και τυχόν 
διαρροών κυκλοφορητών τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος. Δύο φορές ανά έτος ελέγχονται και τα δοχεία διαστολής 
για διαρροές για σωστή πίεση αέρα κλπ. Έλεγχος αυτομάτων πλήρωσης δύο φορές ανά έτος και ρυθμίσεις πιέσεων 
εάν αυτό απαιτείται. Εβδομαδιαίος έλεγχος και λειτουργία υγραντήρων. Έλεγχος ρύθμιση και λειτουργία 
αυτοματισμών κλιματισμού. Έλεγχος δικτύου σωληνώσεων για διαρροές ή σκουριά, επίσης βανών, τρίοδων κλπ. 
Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή 



λειτουργία των ως άνω εγκαταστάσεων. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο 
με το προσωπικό του και το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
5.7 F.C.U. Έλεγχος μία φορά ανά μήνα και ανά τετράμηνο Χημικός καθαρισμός στοιχείων. Καθαρισμός φίλτρων fan 
coil. Έλεγχος αποχετεύσεων fan coil. Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας των fan   coil. Μόνωση των 
σωληνώσεων ή τμημάτων αυτών. Καθαρισμός της σκάφης συμπυκνωμάτων και της αποχέτευσης.  Έλεγχος 
καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων των ανεμιστήρων. Έλεγχος θερμοστατών. Οποιαδήποτε άλλη εργασία 
τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ως άνω 
εγκαταστάσεων. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του 
και το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
5.8 Αλλαγή απόλυτων φίλτρων χειρουργείων μία φορά ανά έτος (σε συνεννόηση με τη Νοσηλευτική Μονάδα). 
Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το 
προσωπικό του Νοσοκομείου ( Η προμήθεια των φίλτρων θα γίνετε από το Νοσοκομείο) 
5.9 Κλιματιστικά- Ψύκτες πόσιμου νερού  
Κλιματιστικά. 63 τεμ. Τοίχου (από 9.000 έως 24.000  BTU) (τα 38 τεμ. Στη Ν. Μ. Μεσολογγίου, τα 17 τεμ. στη 
Μονάδα Γέφυρα «Ψυχαργω», και 8 τεμ. στα διαμερίσματα Δ1 και Δ2 και Δ3),  2 τεμ. Οροφής (36.000 BTU)  Ν. Μ. 
Μεσολογγίου 1 Ντουλάπα (24.000 BTU) Ν. Μ. Μεσολογγίου. Μία φορά ανά έτος στο ξεκίνημα της καλοκαιρινής 
περιόδου θα γίνεται ολοκληρωμένη συντήρηση. Καθαρισµός φίλτρων αέρα «εσωτερικών» τµηµάτων. Ο καθαρισµός 
για τα φίλτρα πλενόµενου τύπου θα γίνεται επιµελώς µε νερό. Καθαρισμός εσωτερικού φυγοκεντρικού ανεμιστήρα. 
Καθαρισµός των δικτύων αποχέτευσης συµπυκνωµάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης 
συσκευών µε τα δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ). Χημικός και μικροβιολογικός καθαρισμός εσωτερικού 
στοιχείου. Χημικός καθαρισμός εξωτερικής μονάδας. Πλύσιµο του µηχανήµατος εξωτερικά. Έλεγχος διαρροής 
ψυκτικού υγρού και επισκευή του ψυκτικού κυκλώµατος σε περίπτωση εντοπισµού διαρροής. Πλήρωση της µονάδας 
µε ψυκτικό υγρό σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο. Έλεγχος οµαλής λειτουργίας των ανεμιστήρων και της 
σωστής φοράς περιστροφής τους. Αµπεροµέτρηση συµπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των 
ηλεκτρονικών πλακετών, των καλωδίων και όπως καλής λειτουργίας των συµπιεστών. Επιθεώρηση της κατάστασης 
των σωληνώσεων και των µονώσεων ψυκτικών κυκλωµάτων. Καθαρισμός των φίλτρων ανά τρίμηνο από το 
προσωπικό του Αναδόχου.  Ψύκτες πόσιμου νερού 7 τεμ. FRESH WATER COOLERS TYPE K-17 Καθαρισμός 
δοχείου. Καθαρισμός, έλεγχος ψυκτικού κυκλώματος. Έλεγχος καλής λειτουργίας διακοπτών, βρυσάκια κλπ. 
Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή 
λειτουργία των ως άνω μηχανημάτων. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον ανάδοχο (από εξειδικευμένο  
τεχνικό) και  ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και το προσωπικό του Νοσοκομείου  
(το κόστος εργασίας –αναλωσίμων, καθαριστικών, υγρών κλπ.  θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο). 
5.10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ & ΣΤΟΜΙΩΝ. Ετήσιος έλεγχος για ρύπανση, έλεγχος μονώσεων, στηριγμάτων, 
εντοπισμός διαρροών σε εύκαμπτα τεμάχια σύνδεσης κλπ. Καθαρισμός στομίων. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν 
δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Οι 
εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό 
του Νοσοκομείου.   
6.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το 
προσωπικό του. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή 
και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον ιδιοκτήτη, ο έλεγχος θα γίνετε 
από το προσωπικό του αναδόχου. 
7.ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ–ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ–ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ-ΡΑΦΕΙΟΥ (εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί).  Οι έλεγχοι θα 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται 
αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων όπως αντικατάσταση 
αντιστάσεων, ιμάντων κλπ. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον ιδιοκτήτη, ο έλεγχος θα γίνετε από το 
προσωπικό του αναδόχου. 
8.ΨΥΞΗΣ (Μηχανοστάσια, ψυκτικοί θάλαμοι, ψυγεία κάθε τύπου, τράπεζες  αίματος). Ψυκτικός θάλαμος 
αποβλήτων. Θα γίνεται έλεγχος σε ημερήσια βάση για τη σωστή λειτουργία. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει 
στον ιδιοκτήτη, ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και το προσωπικό του 
Νοσοκομείου. Θάλαμοι συντήρησης και κατάψυξης καθώς και λοιπά ψυγεία μαγειρείων, κλινικών κλπ. 
Θα γίνεται τεχνικός έλεγχος τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και συντήρηση. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν 
περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων Η ευθύνη 
συντήρησης ανήκει στον ιδιοκτήτη, ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και το 
προσωπικό του Νοσοκομείου  
9. ΟΞΥΓΟΝΟΥ  (κέντρο διανομής, συστοιχίες φιαλών, δεξαμενή υγρού οξυγόνου, δίκτυα (σωληνώσεις, μειωτές, 
βάνες κλπ). Καθημερινός έλεγχος κέντρων διανομής και ενδείξεων οργάνων στο χώρο και στη δεξαμενή οξυγόνου. 
Άμεση αντικατάσταση φιαλών σε περίπτωση που ηχήσει το προειδοποιητικό σήμα. Περιοδικός έλεγχος διανομέων 
στο κτίριο, έλεγχος διακοπτών, υποβιβαστών-ρυθμιστών, λήψεων και αλλαγή φίλτρων όπου απαιτείται. Περιοδικός 
έλεγχος συναγερμών. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την 



σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον 
ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
10. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (κέντρο διανομής, συστοιχίες φιαλών, δίκτυα (σωληνώσεις, μειωτές, βάνες κλπ). 
Καθημερινός έλεγχος κέντρων διανομής και ενδείξεων οργάνων στο χώρο. Άμεση αντικατάσταση φιαλών σε 
περίπτωση που ηχήσει το προειδοποιητικό σήμα. Περιοδικός έλεγχος διανομέων στο κτίριο, έλεγχος διακοπτών, 
υποβιβαστών-ρυθμιστών, λήψεων και αλλαγή φίλτρων όπου απαιτείται. Περιοδικός έλεγχος συναγερμών. 
Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή 
λειτουργία εγκαταστάσεων. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το 
προσωπικό του  και το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
11. ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας (διμηνιαία). Έλεγχος και χρήση βανών (διμηνιαία). 
Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή 
λειτουργία εγκαταστάσεων. Η ευθύνη συντήρησης των ως άνω ανήκει  στον ανάδοχο και ο έλεγχος θα 
γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει 
στον ιδιοκτήτη, ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου.  Κατά τις ημέρες λειτουργίας της μονάδας οι 
τεχνικοί του Αναδόχου θα θέτουν σε λειτουργία την Μονάδα και θα καταγράφουν πιέσεις, σκληρότητα, 
χλώριο, κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας Συντήρησης σε ειδικό φυλλάδιο και θα παραδίδεται στην 
Τεχνική Υπηρεσία κάθε εβδομάδα. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ που εξυπηρετούν τα 
παραπάνω, ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου και το προσωπικό του Νοσοκομείου. Η ευθύνη 
συντήρησης των ως άνω ανήκει  στον ιδιοκτήτη, ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου 
και το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
13. ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (Κέντρο παραγωγής και διανομής, δίκτυα). Προληπτική Ετήσια συντήρηση δύο 
κομπρεσέρ αέρος τύπου GA10 με τα των υλικών τους όπως φίλτρα, valve disc, λάδια κλπ. Αλλαγές φίλτρων κέντρου 
αέρα (τουλάχιστον μία φορά ανά έτος) και έλεγχος και πλύσιμο αυτών όπου απαιτείται. Έλεγχος δοχείων διαστολής, 
οργάνων και διανομέων, ρυθμιστών- υποβιβαστών , αεροφυλάκιο και γενικότερα όλου του δικτύου. Έλεγχος 
λειτουργίας 2 μεταψυκτών και 2 ξηραντήρων, καθαρισμός στοιχείων. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν 
περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Η ευθύνη 
συντήρησης των ως άνω ανήκει  στον ανάδοχο από εξειδικευμένο τεχνικό, ο έλεγχος θα γίνετε από το 
προσωπικό του αναδόχου (το κόστος εργασία-ανταλλακτικά/αναλώσιμα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο εκτός από τα 
φίλτρα του δικτύου που είναι στην υποχρέωση προμήθειας από το Νοσοκομείο. 
14. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΜΗΧΑΝΗΜΑ Η ΣΥΣΚΕΥΗ που χαρακτηρίζεται σαφώς ηλεκτρονική (πχ. 
Τηλέφωνα τηλεοράσεις)ηλεκτρολογική, μηχανολογική. Ο έλεγχος  και πιθανή επισκευή θα γίνετε από το προσωπικό 
του αναδόχου. 
15. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (χώρος κυψέλης ΔΕΗ, κυψέλες διανομής μέσης τάσεως, μετ/στές με βοηθητικά 
συστήματα ασφαλείας, πίνακες διανομής χαμηλής τάσεως Δ.Ε.Η. και Η/Ζ, συστήματα διόρθωσης συνημίτονου, 
σύστημα θεμελιακής γείωσης. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 20 KV. Η συντήρηση του πίνακα μέσης 
τάσης περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες: Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών    Μέσης 
Τάσεως (open - close). Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών. 
Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης. Έλεγχος και συντήρηση των 
επαφών των διακοπτών. Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 
Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων. Έλεγχος 
μονώσεων πίνακα Μ.Τ. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων. Γενικός καθαρισμός του 
εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ. Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ. Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ. Λίπανση μηχανικών μερών 
διακόπτη Μ.Τ. Έλεγχος γειώσεων πίνακα. Έλεγχος έδρασης πίνακα. Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ. και 
περιβάλλοντα χώρου. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ (ΕΛΑΙΟΥ  τεμ 2,  500kva έκαστος). Η 
συντήρηση μετασχηματιστή περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες: Έλεγχος στάθμης ελαίου 
Μετασχηματιστή.  Έλεγχος διαρροής ελαίου Μετασχηματιστή. Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μετασχηματιστή. 
Αντικατάσταση silica gel Μετασχηματιστή. Εξαερισμός από σώμα και μονωτήρες.  Δειγματοληψία ελαίου και έλεγχο 
διηλεκτρικής αντοχής ελαίου Μ/Στων. Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων μέσης τάσης. 
Έλεγχος και καθαρισμός των καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης στο χώρο των Μετασχηματιστών. Έλεγχος και 
συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή. Έλεγχος θερμοκρασίας. Έλεγχος εξαερισμού χώρου 
Μετασχηματιστή. Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές. Έλεγχος εδρασης Μετασχηματιστή. Εξωτερικός 
καθαρισμός του Μετασχηματιστή. Έλεγχος μονώσεων Μετασχηματιστή με MEGGER 5.000 ή 10.000 V. Έλεγχος 
συστημάτων προστασίας Μετασχηματιστή και δοκιμή σωστής λειτουργίας. Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου 
Μετασχηματιστή και μεταλλικών μερών. Έλεγχοι συσφίξεων. Μέτρηση μονώσεων Μετασχηματιστή. Μέτρηση 
αντιστάσεων Μετασχηματιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ). Μέτρηση μονώσεων καλωδίων μέσης τάσης. Γενικός καθαρισμός 
του χώρου του Μετασχηματιστή και περιβάλλοντα χώρου. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ. 
Η συντήρηση του πίνακα χαμηλής τάσης περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες: Έλεγχος καλής 
λειτουργίας του γενικού διακόπτη Χ.Τ. Έλεγχος καλής λειτουργίας επιμέρους διακόπτων ισχύος Έλεγχος της σωστής 



λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Υ/Σ Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί 
Καθαρισμός μονωτήρων πίνακα Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων Έλεγχος πυκνωτών 
Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαμηλής τάσης Έλεγχος εδρασης πίνακα Καθαρισμός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου. 
ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ. Έλεγχος πεδίου πυκνωτών Έλεγχος φωτισμού χώρου Υ/Σ 
Έλεγχος πυροσβεστήρων  Υ/Σ  Έλεγχος πινακίδων σημάνσεως κινδύνου Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν 
περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Η ευθύνη 
συντήρησης των ως άνω ανήκει στον ανάδοχο (από εξειδικευμένο  τεχνικό) , ο έλεγχος θα γίνετε από 
το προσωπικό του αναδόχου. (το κόστος εργασία - και ανταλλακτικά/αναλώσιμα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου, όπως επίσης και το κόστος διακοπής και επανασύνδεσης 
του ρεύματος στον πίνακα μέσης τάσης, και κόστος ελέγχου ελαίου και διηλεκτρικής αντοχής 
Μετασχηματιστών θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο). 
16. ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ (Η/Ζ) (Μαζί με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις, πίνακες αυτοματισμών, 
δεξαμενές πετρελαίου Η/Ζ) Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ). Τακτικός έλεγχος, καλής λειτουργίας, εβδομαδιαία 
λειτουργία στο κενό και σε φορτίο (τουλάχιστον μία ώρα με φορτίο κατόπιν συνεννοήσεως με τα διάφορα τμήματα 
της Νοσηλευτικής Μονάδας), συντήρηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΛΙΠΑΝΣΗΣ Έλεγχος  στάθμης και κατάστασης ελαίου, 
Έλεγχος κολάρων, Έλεγχος βαλβίδας πιέσεως, Ένδειξη οργάνου πιέσεως, Αλλαγή λαδιού (40  λίτρα  15W40  
ενδεικτικού τύπου  Rimula R4L), Αλλαγή φίλτρων λαδιού  (2 τεμ  κωδ.  2997305). ΣΥΣΤΗΜΑ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Έλεγχος κολάρων, Ελεγχος παροχής καυσίμου, Καθαρισμός πρόφιλτρου Έλεγχος πεταλούδας & 
συνδέσεων ρυθμιστή (govermor), Αλλαγή φίλτρων πετρελαίου  (2 τεμ. Κωδ. 1901605 & 1902096),  Καθαρισμός 
ανυψωτικής αντλίας Έλεγχος ακροφυσίων, Έλεγχος αντλίας πετρελαίου. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΑ 
Καθαρισμός  φίλτρων αέρα, Έλεγχος αεραγωγών και κολάρων. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ Έλεγχος κολάρων Έλεγχος 
ψυγείου Έλεγχος βαλβίδας θερμοκρασίας νερού Ένδειξη οργάνου θερμοκρασίας νερού, Έλεγχος ιμάντων Αλλαγή 
ψυκτικού υγρού ( 40 λιτρα ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή , 50% καθαρό μαλακό υγρό, 
50% αντιψυκτικό αιθυλενογλυκόζης που να περιέχει και αντιδιαβρωτικό νιτρικού νατρίου ή βενζοϊκού νατρίου. 
Έλεγχο στάθμης ψυκτικού υγρού Αλλαγή φίλτρου νερού (κωδ. 1901776) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Ελεγχος ακρoδεκτών μπαταρίας Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων  Έλεγχος ιμάντα 
εναλλάκτη φόρτισης, Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών Έλεγχος λειτουργίας αυτοματισμού, Έλεγχος λειτουργίας 
οργάνων, Έλεγχος μίζας. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων, Έλεγχος 
διακόπτη φορτίου, Έλεγχος πεδίου ισχύος, Ένδειξη  βολτομέτρου  A.C, Ένδειξη  αμπερομέτρου A.C., Ένδειξη 
συχνομέτρου. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Έλεγχος εξάτμισης κινητήρα, Έλεγχος αντικραδασμικών βάσεων, Έλεγχος 
προθερμαντήρα νερού, Περιποίηση  Η/Ζ. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά και είναι 
απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον 
ανάδοχο (από εξειδικευμένο  τεχνικό) , ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου.(το 
κόστος εργασία – και ανταλλακτικά /αναλώσιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού 
οίκου, λάδια φίλτρα υγρά κλπ. θα βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο). 
17. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΙΝΗΣΗΣ-  ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ. Τακτικός 
έλεγχος εξαρτημάτων πινάκων. Επίβλεψη λειτουργίας — προληπτική και επανορθωτική συντήρηση (άρση βλαβών -
αποκατάσταση λειτουργίας) – αναβαθμίσεις βελτιώσεις -μετατροπές -επεκτάσεις - κατασκευή νέων ηλεκτρικών 
δικτύων ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων και νέων     εγκαταστάσεων - συντήρηση εξοπλισμού.  Οι εργασίες 
των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό του 
Νοσοκομείου, τα υλικά θα τα παρέχει το Νοσοκομείο. 
18. ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (Πυρανιχνευτές, μπουτόν συναγερμού, καλωδιώσεις 
πυρανίχνευσης, πίνακες συναγερμού, σειρήνες, βοηθητικοί πίνακες κλπ). Γίνεται έλεγχος (ανά έξι μήνες ) και τεστ 
του συστήματος πυρανίχνευσης. Αυτό περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο των εξαρτημάτων, μέτρηση των μπαταριών των 
πινάκων και γενικά ότι άλλο απαιτείται προκειμένου να επιβεβαιώνεται η καλή λειτουργία του συστήματος, έλεγχος 
φωτιστικών ασφαλείας. Αναβαθμίσεις-βελτιώσεις - ανακαινίσεις — μετατροπές-επεκτάσεις - κατασκευή νέων δικτύων 
και νέων     εγκαταστάσεων- συντήρηση εξοπλισμού. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν περιγράφεται αναλυτικά 
και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Οι εργασίες των ως άνω  θα 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό του Νοσοκομείου, τα 
υλικά θα τα παρέχει το Νοσοκομείο 
19. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Τακτικός έλεγχος 
εξαρτημάτων πινάκων. Επίβλεψη λειτουργίας — προληπτική και επανορθωτική συντήρηση(άρση βλαβών-
αποκατάσταση λειτουργίας)  – αναβαθμίσεις βελτιώσεις -μετατροπές-επεκτάσεις - κατασκευή νέων ηλεκτρικών 
δικτύων ισχυρών ή ασθενών ρευμάτων και νέων εγκαταστάσεων- συντήρηση εξοπλισμού. Οι εργασίες των 
ως άνω  θα   πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του και το προσωπικό του 
Νοσοκομείου τα υλικά θα τα παρέχει το Νοσοκομείο.  
20. ΓΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 
20.1 ΓΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (εξαμηνιαία) οπτικός έλεγχος στα ορατά μέρη των 
παραπάνω συστημάτων για φθορές, διαβρώσεις κλπ. Αναβαθμίσεις-βελτιώσεις - μετατροπές-επεκτάσεις - κατασκευή 



νέων δικτύων και νέων     εγκαταστάσεων- συντήρηση εξοπλισμού. Οποιαδήποτε άλλη εργασία τυχόν δεν 
περιγράφεται αναλυτικά και είναι απαραίτητη για την σωστή και ασφαλή λειτουργία εγκαταστάσεων. Οι εργασίες 
των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του, τα υλικά θα παρέχονται 
από το Νοσοκομείο. 
20.2 Σε ετήσια βάση μετρήσεις από εξειδικευμένα συνεργεία των αντιστάσεων των αγωγών προστασίας, των 
αγωγών κύριας και συμπληρωματικής ισοδυναμικής σύνδεσης, των γειώσεων, δαπέδων χειρουργείων και γενικά 
όπου αλλού απαιτείται με στόχο την σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. Η ευθύνη της ως άνω 
εργασίας ανήκει στον Ιδιοκτήτη υπό την επίβλεψη του Αναδόχου. 
21. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (τηλεφωνικό κέντρο, κατανεμητές, δίκτυα 
εσωτερικά, τηλεφωνικές συσκευές). Έλεγχος του ηχητικού μηνύματος, κέντρου, εγκατάσταση 
τηλεειδοποιητών, κλιματιστικό του κέντρου, Επίσης ο κεντρικός κατανεμητής του τηλεφωνικού να βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση. (τακτοποιημένα και καταγεγραμμένα καλώδια κλπ). Σε ότι αφορά στο τηλεφωνικό κέντρο υπάρχει 
συνεργασία και με τον Ο.Τ.Ε. Αναβαθμίσεις-βελτιώσεις - μετατροπές-επεκτάσεις - κατασκευή νέων δικτύων και νέων     
εγκαταστάσεων- συντήρηση εξοπλισμού. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο 
με το προσωπικό του.  
22. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ μετά των δικτύων τους. Τακτικός έλεγχος 
UPS και τροφοδοσίας κέντρου Η/Υ (server). Eπεκτάσεις - κατασκευή νέων δικτύων utp καλωδίων ή όποιων άλλων 
καλωδίων απαιτούνται. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το 
προσωπικό του και το προσωπικό του Νοσοκομείου ( η συντήρηση του UPS θα είναι στην ευθύνη της 
Νοσηλευτικής Μονάδας) 
23. ΕΝΔΟΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Οι εργασίες συντήρησης /επισκευής των ως άνω  θα 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του.   
24. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ. Οι εργασίες συντήρησης/επισκευής των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον 
ανάδοχο με το προσωπικό του. 
25. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (κεραίες, δίκτυα, συσκευές). Περιοδικός έλεγχος κεραιών και ενισχυτών (τριμηνιαίος). 
Συντήρηση δικτύου κατά περίπτωση. Αναβαθμίσεις-βελτιώσεις -μετατροπές-επεκτάσεις-κατασκευή νέων δικτύων και 
νέων  εγκαταστάσεων- συντήρηση εξοπλισμού. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον 
ανάδοχο με το προσωπικό του, τα υλικά θα παρέχονται από το Νοσοκομείο. 
26. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS (χειρουργείων, αίθουσας τοκετών, τηλεφωνικού κέντρου, computer 
room, test κοπώσεως) και UPS Μαστογράφου. Έλεγχος σε καθημερινή βάση και αναφορά βλαβών. Καταγραφή 
στοιχείων θερμοκρασίας, τάσης, έντασης κλπ σε καθημερινή βάση. Η ευθύνη συντήρησης ανήκει στον 
ιδιοκτήτη, ο έλεγχος θα γίνετε από το προσωπικό του αναδόχου. 
27. ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Περιοδικός έλεγχος κεραίας και λοιπού συστήματος. 
Επαναπρογραμματισμός συσκευών όταν απαιτείται. Οι εργασίες των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον 
ανάδοχο με το προσωπικό του. 
28. ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ γενικώς (μονάδες κεντρικού ελέγχου, κέντρα ελέγχου. Οι εργασίες των ως άνω  θα 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του). 
29.Συστήματα UPS μικρής ισχύος, έλεγχος/αντικατάσταση μπαταριών. Οι εργασίες των ως άνω  θα 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του.  
30. ΚΑΘΕ ΦΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (πχ ηλ/κές θερμάστρες, κουζίνες, ανεμιστήρες φορητοί και επιτοίχιοι, ειδικά φωτιστικά 
σώματα, μηχανές προβολής ταινιών κλπ). Οι εργασίες ελέγχου και επισκευής των ως άνω  θα 
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με το προσωπικό του, τα υλικά θα παρέχονται από το 
Νοσοκομείο. 
31. ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ή ΜΗΧΑΝΗΜΑ ή ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ σαφώς  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ. Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης των ως άνω  θα πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο με 
το προσωπικό του. 
32. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: ΚΟΙΝΟΥ, ΦΟΡΕΙΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Η  συντήρηση  των 
εγκαταστάσεων των Ανελκυστήρων, είναι εκτός των υποχρεώσεων  του Αναδόχου. Με ευθύνη του Ανάδοχου 
Συντηρητή, όλοι ανεξαιρέτως οι τεχνικοί του (ηλεκτρολόγοι), θα εκπαιδευτούν, από τον Συντηρητή των 
ανελκυστήρων  του   Νοσοκομείου, στην εκτέλεση βασικών αναγκαίων επεμβάσεων (reset ανελκυστήρα, διακοπή 
λειτουργίας και ενέργειες απεγκλωβισμού) και άμεση ειδοποίηση του Συντηρητή Ανελκυστήρων. 
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